م ﺪاو ﺪ

داﻧﺸ ﺎه ﺻﻨﻌﺘ ﺷﺮﯾﻒ
ﻣﺪرس :ﺑﻬﻨﺎم ﻣﻮﻣﻨ

ﺪهی ﺑﺎن

ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴ ﺻﻔﺮم
ﺷﺒ ﻪﻫﺎی راﯾﺎﻧﻪای

داﻧﺸ ﺪهی ﻣﻬﻨﺪﺳ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ

*

ﺧﺰان ١٣٩۴

 .١ﻫﺪفﻫﺎ
• آﺷﻨﺎﯾ ﺑﺎ ﭘﺮوﺗ ﻞﻫﺎی ﭘﯿﺎمرﺳﺎﻧ ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪه ،١
• آﺷﻨﺎﯾ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮت ﻧﺸﺴﺖ ،٢
• آﺷﻨﺎﯾ ﺑﺎ .UNIX Socket API

.٢

ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﯾ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮای ارﺗﺒﺎط ﻣﺘﻨ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮ آﻣﺎده ﮐﻨﯿﻢ .ﭘﺮوﺗ ﻞﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔ ﻧﻈﯿﺮ  ٣ IRCوﺟﻮد دارد ﮐﻪ

ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻮزﯾﻊﺷﺪه ﻋﻤﻞ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ ﯾ
ﭘﯿﺎم ﺑﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮔﺮه ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧ ﮐﻨﺪ .ﭘﺮوﺗ ﻞ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﻣﺎ از ﯾ

ﭘﺮوﺗ ﻞ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ از ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﻫﻢزﻣﺎن ﯾ

درﺧﺖ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺟﻬﺖ ارﺗﺒﺎط اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﮐﻨﺪ و از ﺟﻬﺖ

ﺗﻮزﯾﻊﺷﺪه ﺑﻮدن ﻣﺎﻧﻨﺪ  IRCاﺳﺖ.

 .٣آﺷﻨﺎﯾ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ارﺗﺒﺎﻃ ﮐﺎرﮔﺰارﻫﺎ و ﮐﺎرﺧﻮاهﻫﺎ
در ﺳﺎﺧﺘﺎر درﺧﺘ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی )ﺳﺪپ( ﻫﺮ ﮔﺮه ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﺎ ﮐﺎرﺧﻮاه ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﮐﺎرﮔﺰار ﯾﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻢزﻣﺎن در ﻫﺮ دو
ﻧﻘﺶ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد .در اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﻤﺎﻣ ﮔﺮهﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺰ رﯾﺸﻪی درﺧﺖ ،ﺗﻨﻬﺎ ﯾ

ﭘﺪر دارﻧﺪ .در ﺳﺪپ ﻫﺮ ﮔﺮه ﺑﺎ ﯾ

*ﺑﺎ ﺳﭙﺎس از ﻋﻠ ﻓﺘّﺎحاﻟﻤﻨﺎن ،ﻋﺮﻓﺎن ﻋﺒﺪی ،ﻣﻬﺮان ﺧﻠﺪی ،ﻣﯿﻼد ﻋﺴ ﺮی ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺨﺸﻌﻠ ﭘﻮر و ﭘﯿﻤﺎن ﻋﺰﺗ
Distributed messaging

١

Session management

٢

Internet Relay Chat

٣

۱.

ﻋﺪد ﯾ ﺘﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﺪد ،ﻋﺪدی ﺑﯿﻦ ﯾ

ﺗﺎ  ١٠٠٠٠اﺳﺖ .ﮔﺮهﻫﺎ ﻫﺮ ﺷﻤﺎرهای ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻫﺮ ﮔﺮه ﺑﺎﯾﺪ از ﺗﻤﺎﻣ ﮔﺮهﻫﺎﯾ ﮐﻪ در زﯾﺮدرﺧﺖ آن ﻗﺮار دارﻧﺪ ،ﻣﻄﻠﻊ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻫﺮﮔﺎه ﮔﺮهای ﯾ
ﭘﺪر ﺟﺪﯾﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣ ﮐﻨﺪ ،ﺷﻤﺎرهی ﺧﻮد و ﮔﺮهﻫﺎی زﯾﺮدرﺧﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﭘﺪر ﻣ ﻓﺮﺳﺘﺪ .ﭘﺪر او ﻧﯿﺰ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت
را ﺗﺎ رﯾﺸﻪ ﻣﻨﻘﻞ ﻣ ﮐﻨﺪ .ﻫﺮﮔﺎه ﭘﺪری اﻃﻼﻋ از ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد ،آن اﻃﻼع و ﻓﺮﺳﺘﻨﺪهی آن را ذﺧﯿﺮه ﻣ ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارﺳﺎلﻫﺎی آﺗ ﺑﺮای ﮔﺮهﻫﺎی زﯾﺮدرﺧﺖ اﻧﺠﺎم ﻣ ﺷﻮد .در اداﻣﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﮔﺮ راﺳ ﭘﺪر ﺟﺪﯾﺪی اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد ،اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮد و ﮔﺮهﻫﺎی زﯾﺮدرﺧﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﭘﺪر ﻗﺪﯾﻢ
ﻣ ﻓﺮﺳﺘﺪ ﺗﺎ ﻧﺨﺴﺖ ،ﭘﺪر داﻧﺶ ﺧﻮد را از زﯾﺮدرﺧﺖ ﺑﻪروز ﻧﻤﺎﯾﺪ و دوم اﯾﻦﮐﻪ ﺑﺎ ارﺳﺎل اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺪر ﺑﻪ رﯾﺸﻪ،
ﺗﻤﺎﻣ اﺟﺪاد ﮔﺮهی ذﮐﺮ ﺷﺪه از ﺟﺪا ﺷﺪن اﯾﻦ ﮔﺮهﻫﺎ ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﺷﻮﻧﺪ .ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،در ﺷﺮاﯾﻄ ﮐﻪ ﯾ

راس ﻗﺼﺪ

ﺗﺮک ﺷﺒ ﻪ را ﻧﯿﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﻪ ﭘﺪر ﺧﻮد ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ اﺟﺪاد اﯾﻦ ﮔﺮه از ﺣﺬف ﺷﺪن زﯾﺮدرﺧﺖ
و ﮔﺮهی ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﺷﻮﻧﺪ .ﭘﺲ از اﯾﻦ اﻧﺘﻘﺎل ،ﮔﺮه ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ از ﺷﺒ ﻪ ﺟﺪا ﺷﻮد.
ﻫﺮ ﮔﺮه ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﯾ

ﮔﺮه ﯾﺎ ﮔﺮوﻫ از ﮔﺮهﻫﺎ ﭘﯿﻐﺎم ارﺳﺎل ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ در ﺷ ﻞ ،١

ﮔﺮهی  ١١ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﭘﯿﺎﻣ ﺑﺮای ﮔﺮهی  ١٣ارﺳﺎل ﮐﻨﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،ﭘﺲ از اﯾﺠﺎد ﺑﺴﺘﻪای ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﮔﺮهی ،١٣
اﮔﺮ ﮔﺮهی  ١٣در زﯾﺮدرﺧﺖ ﺧﻮد ﺑﻮد ،ﺑﺴﺘﻪ را ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪی ﮐﻪ درﮔﺎه ارﺗﺒﺎﻃ ﺑﺎ زﯾﺮدرﺧﺖ ﺣﺎوی ﮔﺮهی  ١٣اﺳﺖ،
ﻣ ﻓﺮﺳﺘﺪ .در ﻏﯿﺮ اﯾﻦﺻﻮرت ﺑﺴﺘﻪ را ﺑﻪ ﭘﺪر ﺧﻮد ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣ دﻫﺪ و ﭘﺪر ﻧﯿﺰ ﻋﻤﻞ ﺑﺎﻻ را ﺗ ﺮار ﻣ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺴﺘﻪ را ﺑﻪ
ﺳﻤﺖ ﻣﻘﺼﺪ ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﺪ.

ﺷ ﻞ  :١ﻣﺜﺎﻟ از ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﺒ ﻪ

 .۴ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﺗﻤﺮﯾﻦ
در اﺑﺘﺪا ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﯾ

ﮔﺮه اﺟﺮا ﻣ ﺷﻮد ،ﺑﺎ وارد ﮐﺮدن ﯾ

ﻋﺪد ،ﺷﻤﺎرهی ﮔﺮه ﻣﺸﺨﺺ ﻣ ﺷﻮد .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل:
$./sdp.out 5

ﭼﻬﺎر ﻧﻮع دﺳﺘﻮر زﯾﺮ درون ﮔﺮهﻫﺎ وارد ﻣ ﺷﻮد .ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از وارد ﮐﺮدن اﯾﻦ دﺳﺘﻮرات ،ﮔﺮهی ﮐﺎرﮔﺰار
ﺑﺮ روی ﭘﻮرت  i+7000در ﺣﺎل ﮔﻮش ﮐﺮدن اﺳﺖ .ﻣﻨﻈﻮر از  iﺷﻤﺎره ﮔﺮهی ﮐﺎرﮔﺰار اﺳﺖ .ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ

۲.

در اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ:

 .١.۴ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن ﭘﺪر
>setparent <Name> <i
اﯾﻦ دﺳﺘﻮر ﺑﺮای ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن ﭘﺪر در ﮔﺮهﻫﺎ اﻋﻤﺎل ﻣ ﺷﻮد i .ﺷﻤﺎرهی ﭘﺪر و  Nameﻧﺎم ﮔﺮهی ﭘﺪر اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  IP ، getaddrinfoﭘﺪر در دﺳﺘﺮس اﺳﺖ .اﯾﻦ  IPﻣﻤ ﻦ اﺳﺖ  IPv4ﯾﺎ  IPv6ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ
ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳ ﺗﻤﺎﻣ

 IPﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳ اﺳﺖ .در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﻫﯿﭻﮐﺪام از  IPﻫﺎ وﺻﻞ ﺷﻮد،

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﺧﻮد را ﭘﺎﯾﺎن ﻣ دﻫﺪ .ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﭘﺲ از وارد ﺷﺪن دﺳﺘﻮر  setparentاﻃﻼﻋﺎت ﮔﺮه و زﯾﺮدرﺧﺖ آن
ﺑﺮای ﮔﺮه  iارﺳﺎل ﻣ ﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺮهی  iدر ﺣﺎل اﺟﺮا ﺑﺎﺷﺪ .از ﻃﺮف دﯾ ﺮ
ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰودن ﯾ
ﺑﺎ ﯾ

ﮔﺮه ﺑﻪ ﺷﺒ ﻪ ،دوری اﯾﺠﺎد ﻧﺸﻮد .ﻫﻨ ﺎﻣ ﮐﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﻮر اﺟﺮا ﻣ ﺷﻮد ،ﮔﺮهی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ

ارﺗﺒﺎط  TCPﺑﻪ درﮔﺎه  i+7000ﭘﺪر ﺧﻮد ﻣﺘﺼﻞ ﻣ ﺷﻮد .درواﻗﻊ ﮔﺮهی ﺷﻤﺎره  iﺑﺮ روی درﮔﺎه i+7000

در ﺣﺎل ﮔﻮش ﮐﺮدن اﺳﺖ.

 .٢.۴ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﭘﯿﺎم
دﺳﺘﻮر دوم ﺑﺮای ارﺳﺎل ﭘﯿﺎم اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ.
sendmessage d msg
ﮐﻪ  dﺷﻤﺎرهی ﮔﺮهی ﻣﻘﺼﺪ و  msgﯾ

ﭘﯿﺎم ﻣﺘﻨ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ ﯾ

ﺑﺎﯾﺖ ﺑﺮای ﻃﻮل ﺑﺴﺘﻪ در

ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻃﻮل ﭘﯿﺎم ﻣﺘﻨ ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ٢۵۵ﮐﺎراﮐﺘﺮ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .در ﺗﻤﺎم ﺗﺴﺖﻫﺎی ﻣﺎ اﯾﻦ ﭘﯿﺎم ﻣﺘﻨ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ
ﮐﺎراﮐﺘﺮﻫﺎی اﻧ ﻠﯿﺴ ﺑﺪون ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

.٣.۴

ﻗﻄﻊ ﺷﺪن از ﺷﺒ ﻪ

دﺳﺘﻮر ﺳﻮم ﮐﻪ ﺑﺮای ﻗﻄﻊ ﺷﺪن از ﺷﺒ ﻪ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﻣ ﺷﻮد ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ اﺳﺖ:
exit
ﺑﺎ وارد ﺷﺪن اﯾﻦ دﺳﺘﻮر ﮔﺮهی ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﻪ ﭘﺪر ﺧﻮد اﻃﻼع ﻣ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﺗﺮک ﺷﺒ ﻪ را دارد ﺗﺎ ﭘﺪر اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮد
را از زﯾﺮدرﺧﺖ ﺧﻮد ،ﺑﻪروز ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ اﺟﺪاد ﺧﻮد اﻧﺘﻘﺎل دﻫﺪ.

 .۴.۴ﭼﺎپ اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺮه
دﺳﺘﻮر ﭼﻬﺎرم ﺑﺮای ﭼﺎپ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﺮ ﮔﺮه ﺗﺪارک دﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ دﺳﺘﻮر ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ وارد ﻣ ﺷﻮد
و ﺧﺮوﺟ زﯾﺮ را ﻧﺸﺎن ﻣ دﻫﺪ.
print

۳.

ﺧﺮوﺟ :
Parent: parent_id
C(c1): id1, id2, id3
C(c2): id4, id5
ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺶ parent_id ،ﺷﻤﺎرهی ﮔﺮهی ﭘﺪر اﺳﺖ و در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﭘﺪر ﺑﺮای ﮔﺮهی ﻣﻮرد
ﺑﺮرﺳ  ،اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺮاﺑﺮ  -1اﺳﺖ C(c1) .ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی ﺷﻤﺎرهی ﺑﭽﻪﻫﺎی زﯾﺮدرﺧﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪ اول اﺳﺖ و
ﺷﻤﺎرهی ﺧﻮد ﻓﺮزﻧﺪ اول ﻧﯿﺰ در ﺑﯿﻦ ﻫﻤﯿﻦ ﺷﻤﺎرهﻫﺎ ﻗﺮار دارد و ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺷﻤﺎرهﻫﺎی دﯾ ﺮ زﯾﺮدرﺧﺖﻫﺎی
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪ  iام ﭼﺎپ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ .ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻟﯿﺴﺖ و ﺗﺮﺗﯿﺐ ﭼﺎپ اﻃﻼﻋﺎت زﯾﺮدرﺧﺖ ﻓﺮزﻧﺪﻫﺎ ،ﻣﺮﺗﺐ
ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺻﻌﻮدی اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷ ﻞ  ،١ﺑﺮای ﮔﺮهی ﺷﻤﺎرهی  ٢ﺧﺮوﺟ دﺳﺘﻮر  printﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ اﺳﺖ:
Parent: 1
C(5): 5, 11, 12
C(6): 6, 13
ﻧ ﺘﻪ :ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪﻫﺎ و ﺷ ﻞ ﺧﺮوﺟ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ.

.۵.۴

ﻧﻘﺾ ﭘﺮوﺗ ﻞ

در ﺻﻮرت ﻧﻘﺾ ﭘﺮوﺗ ﻞ و ﻗﻮاﻋﺪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺮ ﯾ

از ﮔﺮهﻫﺎی ﺷﺒ ﻪ ،ﮔﺮهای ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻘﺾ را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪه

اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ارﺗﺒﺎط ﺧﻮد را ﺑﺎ ﮔﺮهی ﺧﻄﺎﮐﺎر ﻗﻄﻊ ﮐﻨﺪ و ﺳﻮﮐﺖ ﺧﻮد را ﺑﺒﻨﺪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﺎدی ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد اداﻣﻪ دﻫﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﻢ ﮔﺮهی ﭘﺪر و ﻫﻢ ﮔﺮهی ﻓﺮزﻧﺪ ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﻄﺎﮐﺎر ﺗﻠﻘ ﺷﻮﻧﺪ .ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ روزرﺳﺎﻧ اﻃﻼﻋﺎت اﺟﺪاد
اﯾﻦ ﮔﺮه از ﻃﺮﯾﻖ اﻃﻼعرﺳﺎﻧ ﮔﺮهی ﭘﺪر ﺻﻮرت ﻣ ﮔﯿﺮد.

 .۶.۴ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﯿﺎمﻫﺎ
ﻫﺮ ﺑﺴﺘﻪای ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﮔﺮهﻫﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣ ﺷﻮد ،از ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺗﺸ ﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در زﯾﺮ آنﻫﺎ را ﺷﺮح ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد .در
ﺗﻤﺎﻣ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎ ﺑﺎﯾﺖ اول ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻨﺪهی ﻧﻮع ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ ﻫﺪف ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﯾ

ﭘﯿﺎم را ﺑﻪ ﺗﻌﺪادی از ﮔﺮهﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ،

ﺳﺎﺧﺘﺎر زﯾﺮ را درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﻢ:

۴.

ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت

ﺑﺎﯾﺖ اول

ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت
ﮔﺮه از ﺷﺒ ﻪ

دو ﺑﺎﯾﺖ اول ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﺗﻌﺪاد ﮔﺮهﻫﺎی زﯾﺮ
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اﺳﺖ .در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ ﮔﺮهی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﭘﺪر

درﺧﺖ اﺳﺖ .ﺳﭙﺲ دو ﺑﺎﯾﺖ ،دو ﺑﺎﯾﺖ

داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺷﻤﺎرهی ﺧﻮد و ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد

ﺷﻤﺎرهی اﻋﻀﺎی زﯾﺮ درﺧﺖ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ

را ﺑﺮای ﭘﺪر ﺧﻮﯾﺶ ارﺳﺎل ﻣ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ آنﻫﺎ را

ﮔﺮﻓﺖ) .در ﻟﯿﺴﺖ ﮔﺮهﻫﺎ ﺷﻤﺎرهی ﺧﻮد

از ﻟﯿﺴﺖ زﯾﺮ درﺧﺖ ﺧﻮد ﭘﺎک ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻧﻮع

ﮔﺮه ،اوﻟﯿﻦ ﺷﻤﺎره اﺳﺖ(.

اﯾﻦ ﭘﯿﺎم ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪهی ﺗﺮک ﯾ

ﺑﺴﺘﻪ ﺗﺎ ﻫﻨ ﺎﻣ ﮐﻪ ﺑﻪ رﯾﺸﻪ ﻧﺮﺳﺪ ﺑﺮای ﭘﺪر
ارﺳﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ در ﺻﻮرت
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪن ﻧﻘﺾ ﭘﺮوﺗ ﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺪر ﻧﯿﺰ
اﯾﻦ ﭘﯿﺎم ﺑﻪ اﺟﺪاد ارﺳﺎل ﻣ ﺷﻮد.
ﺻﺪا زده ﺷﻮد

دو ﺑﺎﯾﺖ اول ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﺗﻌﺪاد ﮔﺮهﻫﺎی زﯾﺮ

ﻫﺮﮔﺎه

)ﻫﻨ ﺎﻣ ﮐﻪ ﮔﺮه ﻗﺼﺪ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺷﺒ ﻪ

درﺧﺖ اﺳﺖ .ﺳﭙﺲ دو ﺑﺎﯾﺖ ،دو ﺑﺎﯾﺖ

را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ( ،ﻟﯿﺴﺖ ﺷﻤﺎرهی ﺧﻮد و

ﺷﻤﺎرهی اﻋﻀﺎی زﯾﺮدرﺧﺖ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ

ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد را ﺑﺮای ﭘﺪر ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮﯾﺶ

ﮔﺮﻓﺖ) .در ﻟﯿﺴﺖ ﮔﺮهﻫﺎ ﺷﻤﺎرهی ﺧﻮد ﮔﺮه

ارﺳﺎل ﻣ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﻟﯿﺴﺖ زﯾﺮ درﺧﺖ

اوﻟﯿﻦ ﺷﻤﺎره اﺳﺖ(.

setparent
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ﺧﻮد اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻧﻮع ﺑﺴﺘﻪ ﺗﺎ ﻫﻨ ﺎﻣ ﮐﻪ
ﺑﻪ رﯾﺸﻪ ﻧﺮﺳﺪ ﺑﺮای ﭘﺪر ارﺳﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻫﻨ ﺎﻣ ﮐﻪ ﯾ
ﯾﺎ ﯾ

ﭘﯿﺎم درون ﮔﺮهای اﯾﺠﺎد ﺷﻮد

دو ﺑﺎﯾﺖ اول ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﺷﻤﺎرهی ﮔﺮهی

ﮔﺮه ﭘﯿﺎﻣ از ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ،

ﻣﻘﺼﺪ اﺳﺖ .ﺑﺎﯾﺖ ﺑﻌﺪی ﻃﻮل ﭘﯿﺎم اﺳﺖ

در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ ﮔﺮهی ﻣﻘﺼﺪ درون زﯾﺮدرﺧﺖ
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و ﭘﺲ از آن ﭘﯿﺎم ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.

اﯾﻦ ﮔﺮه ﻧﺒﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ ﻧﻮع ﺑﺴﺘﻪ را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣ ﮐﻨﺪ
و ﺑﺮای ﭘﺪر ﺧﻮﯾﺶ ﻣ ﻓﺮﺳﺘﺪ.
ﻫﻨ ﺎﻣ ﮐﻪ ﯾ
ﯾﺎ ﯾ

ﭘﯿﺎم درون ﮔﺮهای اﯾﺠﺎد ﺷﻮد

دو ﺑﺎﯾﺖ اول ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﺷﻤﺎرهی ﮔﺮهی

از ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد درﯾﺎﻓﺖ

ﻣﻘﺼﺪ اﺳﺖ .ﺑﺎﯾﺖ ﺑﻌﺪی ﻃﻮل ﭘﯿﺎم و ﭘﺲ

ﮔﺮه ﭘﯿﺎﻣ

ﮐﻨﺪ ،در ﺻﻮرﺗ

ﮐﻪ ﮔﺮهی ﻣﻘﺼﺪ درون

٢١

از آن ﭘﯿﺎم ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.

زﯾﺮدرﺧﺖ اﯾﻦ ﮔﺮه ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ ﻧﻮع ﺑﺴﺘﻪ را
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪی ﮐﻪ ﮔﺮهی ﻣﻘﺼﺪ
را در زﯾﺮدرﺧﺖ ﺧﻮد دارد ،ارﺳﺎل ﻣ ﮐﻨﺪ.

۵.

ﻫﻨ ﺎﻣ ﮐﻪ ﯾ

ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﻣ رﺳﺪ ،ﭘﺲ

از ﭼﺎپ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﭘﯿﺎم ،اﯾﻦ ﻧﻮع ﺑﺴﺘﻪ را

ﺑﺎﯾﺖ اول ﻃﻮل ﭘﯿﺎم اﺳﺖ و ﭘﺲ از آن ﭘﯿﺎم
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ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮده و ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮﯾﺶ
ﻣ ﻓﺮﺳﺘﺪ ﺗﺎ آنﻫﺎ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﺑﺴﺘﻪ را ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان
ﺧﻮد ارﺳﺎل ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﺮﮔﺎه اﯾﻦ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﮔﺮهای
ﻣ رﺳﺪ ،ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﭘﯿﺎم ﺑﺴﺘﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده
ﻣ ﺷﻮد .ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮔﺮه ﭘﺲ از
درﯾﺎﻓﺖ اﯾﻦ ﺑﺴﺘﻪ ،ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﭘﯿﺎم را در ﺧﻂ
ﻣﺠﺰای ﺑﻌﺪی ) (New lineﭼﺎپ ﻣ ﮐﻨﺪ.

ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ،ﮔﺮهی ﺷﻤﺎرهی  ۴ﺑﺮای ﮔﺮهی ﺷﻤﺎرهی  ٢ﭘﯿﺎﻣ را ارﺳﺎل ﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﮔﺮهی
ﺷﻤﺎرهی  ۴ﺑﺴﺘﻪای ﺑﺎ ﺑﺎﯾﺖ اول  ٢٠ﻣ ﺳﺎزد و ﺑﺮای ﭘﺪر ﺧﻮد )ﮔﺮهی ﺷﻤﺎرهی  (١ارﺳﺎل ﻣ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﮔﺮه ﺑﺴﺘﻪای ﺑﺎ
ﺑﺎﯾﺖ اول  ٢١ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺑﺮای ﮔﺮهی ﺷﻤﺎرهی  ٢ارﺳﺎل ﻣ ﮐﻨﺪ .ﮔﺮهی ﺷﻤﺎرهی  ٢ﺑﺴﺘﻪای ﺑﺎ ﺑﺎﯾﺖ اول  ٣٠ﻣ ﺳﺎزد و
ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ارﺳﺎل ﻣ ﮐﻨﺪ و ﻓﺮزﻧﺪان آن ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺗ ﺮار ﻣ ﮐﻨﻨﺪ.

 .۵ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨ ﻪ ارزﯾﺎﺑ و ﻧﻤﺮهدﻫ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣ ﺷﻮد ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎی ﻧﻤﺮهی ﺧﻮد
ﻣﺮاﺣﻞ زﯾﺮ را ﺑﺮای ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﺪ.
 .١در ﺳﻮﮐﺖﻫﺎی ﺧﻮد از ﮔﺰﯾﻨﻪ  SO_REUSEADDRاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎر ﺑﺮای ﮔﻮش ﮐﺮدن ﺳﺮور اﺳﺘﻔﺎده
ﻣ ﺷﻮد و ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﺧﻮد و ﺗﺴﺖ آن را آﺳﺎنﺗﺮ ﻣ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﺪت زﻣﺎن وﻗﻔﻪی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ
ﺑﺮای ﺑﺎزﭘﺲﮔﯿﺮی ﭘﻮرت اﺷﻐﺎﻟ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺧﻮاه ﺣﺬف ﻣ ﺷﻮد و ﭘﻮرت ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ آزاد ﻣ ﺷﻮد.
 .٢ﯾ

از ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ارزﯾﺎﺑ  ،ﺻﺤﺖ اﻃﻼﻋﺎت درون ﮔﺮهﻫﺎ اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨ ﮐﻪ در ﺻﻮرت رﻓﺘﺎر ﺻﺤﯿﺢ

ﮔﺮهﻫﺎ ،اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﺒ ﻪ در زﻣﺎن ﻣﺘﻨﺎﻫ ﺑﻪروز ﻣ ﺷﻮد و ﺗﻤﺎﻣ اﺟﺰای ﺷﺒ ﻪ اﻃﻼﻋﺎت درﺳﺘ در
ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.
 .٣اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﮐﺎرﮐﺮد ﯾ

ﮐﺎرﺧﻮاه-ﮐﺎرﮔﺰارِ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻧﺎﻣﻌﺘﺒﺮ ﻧﯿﺰ ﮐﺎرا ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﺎ وارد ﮐﺮدن دﺳﺘﻮرﻫﺎی ﻧﺎﻣﻌﺘﺒﺮ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ از آنﻫﺎ
ﭼﺸﻢﭘﻮﺷ ﮐﻨﺪ و آنﻫﺎ را در ﻧﻈﺮ ﻧ ﯿﺮد .از ﻃﺮف دﯾ ﺮ ﻫﻨ ﺎم درﯾﺎﻓﺖ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی ﻧﺎﻣﻌﺘﺒﺮ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﺷﻤﺎ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪهی
ﺑﺴﺘﻪ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻘﺾ ﮐﻨﻨﺪهی ﭘﺮوﺗ ﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾ ﻣ ﮐﻨﺪ و ارﺗﺒﺎط ﺧﻮد را ﺑﺎ آن ﻗﻄﻊ ﻣ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل
ﻣ ﺗﻮان ارﺳﺎل ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﯾﺖ اول  ٢٠از ﭘﺪر ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪ را ﯾ

ﺑﺴﺘﻪی ﻧﺎﻣﻌﺘﺒﺮ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪی آن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪن
۶.

ﭘﺪر ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﻘﺾ ﮐﻨﻨﺪهی ﭘﺮوﺗ ﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮزﻧﺪ و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺷﺒ ﻪ ﮐﻠّ ﺑﻪ دو درﺧﺖ ﻣﺠﺰا اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺮهی
ﻓﺮزﻧﺪ در ﺣﺎﻟﺖ ﻗﺒﻞ ،رﯾﺸﻪی درﺧﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﺷﻤﺎ در ﻫﺮ ﺣﺎﻟﺘ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﺟﺮای ﺧﻮد
اداﻣﻪ دﻫﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﺎﺗﻤﻪی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﺷﻤﺎ وارد ﮐﺮدن دﺳﺘﻮر  exitاﺳﺖ.

۷.

.۶

ﻧ ﺎت ﺿﺮوری

• ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﯾﻨ ﻪ ﻧﻤﺮهی ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر داده ﻣ ﺷﻮد ،ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﯿﺎمﻫﺎی ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
• ﻧﺤﻮهی ارزﯾﺎﺑ ﻣﻤ ﻦ اﺳﺖ دﭼﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗ ﺷﻮد و ﺗﺴﺖﻫﺎی دﯾ ﺮی اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮﻧﺪ.
• در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻣﺸ ﻞ ﯾﺎ ﭘﺮﺳﺸ داﺷﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﻓ ﺮ ﻣ ﮐﻨﯿﺪ ﭘﺎﺳﺦ آن ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﻣﻔﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،آن را ﺑﻪ ﮔﺮوه
اﯾﻨﺘﺮﻧﺘ درس ارﺳﺎل ﮐﻨﯿﺪ.
• از ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﺟﻮاب ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺑﻪ ﮔﺮوه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘ درس ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﺪ.
• ﺗﻤﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد ﺷﻤﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﮐﻞ ﯾﺎ ﻗﺴﻤﺘ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺗﺎن ﺑﺮای اﻓﺮاد دﯾ ﺮ،
ﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻞ ﯾﺎ ﻗﺴﻤﺘ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﻓﺮد دﯾ ﺮی ،ﺣﺘ ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻣﻨﺒﻊ ،ﺗﻘﻠﺐ ﻣﺤﺴﻮب ﻣ ﺷﻮد!
• ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﮐﺎرﺗﺎن ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه  Makeﬁleﻓﺸﺮده ﮐﺮده و از ﻃﺮﯾﻖ وبﺳﺎﯾﺖ ﭘﺮﺗﻮ
ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
• ﻓﺎﯾﻞ ارﺳﺎﻟ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﯾ
اﺿﺎﻓﻪی ﯾ

ﻓﺎﯾﻞ  zipﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﻮﺷﻪای در آن ﻧﯿﺴﺖ و در آن ﻓﻘﻂ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی  .cppو  .hﺷﻤﺎ ﺑﻪ

 Makefileاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺟﺮای دﺳﺘﻮر  makeﻓﺎﯾﻞ اﺟﺮاﯾ  sdp.outﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣ ﺷﻮد.

۸.

